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Segure os 
seus sonhos

CA PROTECÇÃO 
CRÉDITO PESSOAL

Nada melhor do que ter projectos de vida e correr atrás deles. 
Mas sonhar implica investir. E investir implica proteger-se  
a Si. Principalmente proteger-se daqueles imprevistos que  
o obrigam a desistir do seu sonho. 

Condições especiais de campanha.

Seguro Vida

CA Protecção Família 
25% de desconto
para Clientes Associados, no prémio da Apólice, 
pelo período de 5 anos;
(Não acumula com outros descontos de Cliente 
Associado).

20% de desconto
para Clientes Não Associados, no prémio  
da Apólice, pelo período de 5 anos.
(Descontos não acumuláveis com o Desconto 
Saudável).

Cuidar  
para viver
ao máximo

CA SOLUÇÃO FAMÍLIA

Como? 

Com os seguros de protecção ao crédito pessoal da CA Vida assegure o equilíbrio 
financeiro familiar, perante o imprevisto de uma invalidez ou morte, que provoque 
perda parcial ou total de rendimento.  

Decida a sua Protecção… 

CA Protecção Crédito Pessoal
Proteja o seu investimento com um 
capital à sua escolha a partir de 5.000€

Mais saúde 
para a sua 
família

CA SAÚDE

Mesmo de férias, podem surgir alguns sintomas como dor de 
garganta ou febre que necessitam de aconselhamento médico. 

CA dica
Segurança 

Online

Proteja-se das fraudes online.
Nunca partilhe as suas credenciais nem os códigos 
de acesso bancários e verifique regularmente 
a actividade nas suas contas e cartões. Caso detecte 
algum movimento suspeito, contacte de imediato 
a Linha Directa ou a sua Agência CA.

Veja mais dicas de segurança online em creditoagricola.pt

O Seguro de Vida CA Protecção Família, CA Protecção Crédito Pessoal e CA Protecção Super Crédito são produtos da 
empresa participada Crédito Agrícola Vida, Companhia de Seguros, S.A.. O Seguro Não Vida CA Saúde é um produto 
comercializado em regime de co-seguro, entre a CA Seguros - Companhia de Seguros de Ramos Reais, S.A. e a Médis - 
Companhia Portuguesa de Seguros de Saúde, S.A., MCRC Lisboa, Pessoa Colectiva nº 503 496 944, com o Capital Social de 
12.000.000 € e sede na Praça Príncipe Perfeito 2, 1990-278 Lisboa. A Caixa  Central e as Caixas de Crédito Agrícola Mútuo 
pertencentes ao Sistema Integrado do Crédito Agrícola Mútuo (SICAM) estão inscritas na Autoridade de Supervisão de 
Seguros e Fundos de Pensões como Agentes de Seguros e autorizadas pela mesma a exercer actividade no Ramo de 
Seguros Vida e Não Vida. A informação sobre os produtos anunciados neste folheto não dispensa a consulta da informação 
pré-contratual e contratual legalmente exigida, que se encontra disponível para consulta nas Agências CA ou em 
www.creditoagricola.pt. A CA Vida e a CA Seguros não conferiram poderes à Caixa Central nem às Caixas de Crédito Agrícola 
Mútuo pertencentes ao SICAM para celebrar contratos em seu nome, nem estão as mesmas autorizadas a receber prémios 
para posteriormente lhe serem entregues.
A Caixa Central e as Caixas de Crédito Agrícola Mútuo pertencentes ao SICAM não assumem a cobertura de riscos, 
sendo estes assumidos pela CA Vida, em relação ao Seguro de Vida CA Protecção Familia, CA Protecção Crédito Pessoal 
e CA Protecção Super Crédito em relação ao Seguro Não Vida CA Saúde.
Exemplo representativos para aquisição de mobiliário/recheio: Taxa de Juro Variável sem garantia de hipoteca: 
Financiamento de Crédito Pessoal com a finalidade “lar” para aquisição de Mobiliário/Recheio de 30.000,00 €, a 60 meses, 
TAEG de 11,2%, calculada de acordo com o DL 133/2009, de 2 de Junho, com base numa TAN de 8,887%, calculada com base na 
média aritmética simples das cotações diárias do indexante Euribor a 12 meses do mês de Maio de 2022 (0,287%), arredondada 
à milésima, e spread de 8,600%. Inclui comissão de abertura, imposto do selo sobre o crédito utilizado, sobre os juros, e sobre 
a comissão. Montante total imputado ao consumidor de 38.553,06 € e montante total da prestação mensal de 621,11 €.
Taxa de Juro Fixa sem garantia de hipoteca: Financiamento de Crédito Pessoal com a finalidade “lar” para aquisição 
de Mobiliário/Recheio de 30.000,00 €, a 60 meses, TAEG de 10,8%, calculada de acordo com o DL 133/2009, de 2 de Junho, 
com base numa TAN fixa de 8,500%. Inclui comissão de abertura, imposto do selo sobre o crédito utilizado, sobre os juros, 
e sobre a comissão. Montante total imputado ao consumidor de 38.202,95 € e montante total da prestação mensal de 615,50 €.
Faça uma opção consciente e responsável. Esta oferta é a praticada pela Caixa Central e aconselhada ao SICAM. As condições 
de financiamento são sujeitas à aprovação de cada Caixa de Crédito Agrícola Mútuo pertencente ao SICAM.
Exemplo representativo para taxa de juro fixa do CA Crédito Pronto: Financiamento de Crédito Pessoal sem finalidade 
específica de 6.000,00 € a 60 meses, TAEG de 7,8%, calculada de acordo com o DL 133/2009, de 2 de Junho, com base numa TAN 
de 6,500%, sem arredondamento, para um proponente de 30 anos de idade. Inclui Imposto do Selo sobre o crédito utilizado 
e sobre os juros. Isenção das Comissões de Abertura e Processamento. Montante total imputado ao consumidor de 7.191,17 € 
e prestação mensal de 117,40 €.

1 TAEG de 11,60% a 15,70% calculada considerando um limite de crédito de 1.500 € a 2.500 € em função do cartão contratado, 
utilizado imediata e integralmente, com reembolso em 12 prestações mensais constantes de capital acrescidas dos 
respectivos juros à TAN de 8,900% a 15,180% e considerando uma comissão de disponibilização de cartão de 10,00 € a 50,00 €. 
Inclui Imposto do Selo sobre a comissão de disponibilização de cartão, os juros e sobre o crédito.

Se desejar deixar de receber esta newsletter, por favor envie um email para linhadirecta@creditoagricola.pt com o assunto 
“Não CAN Particulares”
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Campanha válida até 22 de Julho 2022

Médico Online 
Com o seguro CA Saúde, através do Médico Online, tenha a consulta na hora, 
quando e onde precisar apenas com 3 passos:

| Faça login na app Médis;
| Seleccione Médico Online;
| Agende ou tenha a consulta no momento, por voz ou por videochamada. 

Disponível 24 horas por dia para consultas de Medicina Geral e Familiar e para 
consultas de Pediatria das 16h00 às 21h00, nos dias úteis. No caso de prescrição de 
exames ou tratamentos o envio é feito por email, as receitas são enviadas por SMS.  
Evite deslocações e aproveite as suas férias de forma mais descansada.

Para mais informações contacte a sua Agência de Crédito Agrícola.

CA Protecção Crédito Pessoal: Mais Vantagens, por Menos Prémio.

Oferta Cobertura:  
Garanta, sem qualquer custo adicional, uma protecção  alargada com  
as coberturas de Morte e Invalidez por Acidente, em que duplica  
o capital contratado. 

Desconto Progressivo:   
Usufrua de um desconto crescente a partir da 6ª anuidade da sua apólice. 

Seguro Não Vida

CA Saúde Particulares 
Oferta da 12ª mensalidade
na 1ª anuidade, para as apólices com pagamento 
mensal; em alternativa oferta de desconto 
equivalente para pagamento trimestral, 
semestral ou anual, na 1ª anuidade.

Oferta de vales de desconto
Pingo Doce nos valores de 10€, 25€ ou 50€  
por pessoa segura, conforme a opção  
de seguro subscrita.

Aproveite 
para sair mais 
com a família

CA CRÉDITO PESSOAL
E CARTÕES DE CRÉDITO

Os dias são mais longos e nuvens, nem vê-las: é hora de sair e 
desfrutar das suas merecidas férias. Seja até um destino mais 
longínquo ou uma escapadinha de fim-de-semana em família, 
pode contar com as soluções Crédito Agrícola.

CA Soluções de Crédito Pessoal 
Conte com as nossas soluções de 
Crédito Pessoal para tornar tudo mais 
memorável. E se optar por subscrever 
simultaneamente um Seguro (Vida  
ou Não Vida) pode ter acesso a ofertas 
especiais.

Cartões de Crédito
Os Cartões de Crédito CA(1) são o parceiro 
que precisa em qualquer situação.

E para além de serem uma óptima 
ferramenta financeira, ainda lhe 
oferecem descontos, assistência 
médica ao domicílio, flexibilidade  
de pagamentos e muito mais.

CA Crédito Pronto
No CA Online ou no CA Mobile, o CA 
Crédito Pronto é a resposta rápida que 
precisa: mais fácil que uma caminhada 
pela serra e muito mais prático que 
preparar a mala de viagem dos filhos.

E a melhor parte é que pode  
ter este crédito antes mesmo  
de sair de casa.

CA Crédito Pronto é um produto exclusivo para clientes CA que, de acordo com os resultados do modelo interno de 
risco, dispõem de capacidade creditícia suficiente para contratar o produto. Caso não seja elegível para o CA Crédito 
Pronto pode, se necessitar, efectuar o seu pedido de crédito através do CA Online (Crédito > Simular e Pedir Crédito).

CA Protecção Super Crédito 
Ideal para assegurar o pagamento  
de mini-créditos até 3.000€.

Proteja o seu investimento e os seus sonhos.  
Viva livre de preocupações!
Para mais informações, fale já hoje com a sua Agência CA.


